
 

 

 7931 یورود ارشد یکارشناس انیدانشجو نامه انیپا/پروپوزال نیعناو

نام و نام  ردیف

خانوادگی 

 دانشجو

 عنوان پروپوزال/پایان نامه استاد مشاور استاد راهنما گرایش 

 بحرینی دکتر فرهادیدکتر  روان پرستاری حامد جوادیان 7

 رزباندکتر م

 بر فشارخون کننده بینی پیش نقش

 رب:سالمندان افسردگی و شناختی اختالالت

 بوشهر شهر سالمندی سالمت برنامه اساس

 دکتر فرهادی دکتر بحرینی روان پرستاری قاسم قنبری 2

 دکتر مرزبان

 پیش در دخانیات استعمال نقش بررسی

 افسردگی و شناختی اختالالت بینی

 مطالعه ،یک8931 سال در بوشهر سالمندان

 کوهورت از مقطعی

 اسفندیاریدکتر دکتر باقرزاده روان پرستاری صدیقه پیکار 9

 دکتر گشمرد

 تاب و زمان مدیریت آموزش تاثیر مقایسه

 دیسترس و خانواده کار تعارض بر آوری

 بیمارستان در شاغل زن پرستاران روانی

 8931 سال در بوشهر شهر آموزشی

 دکتر باقرزاده دکتر روانی پور کودکان سیده مریم علوی 4

 دکتر معتمد

 اندوه و خواب ،کیفیت انسجام حس مقایسه

 نوزاد با زا نخست مادران در زایمان از پس

 الس در بوشهر شهر در بستری غیر و بستری

8931 

خسروی آسیه  5

 لقب

 دکتر گشمرد دکتر جهان پور کودکان

 دکتر محمودی

 نگرش و آگاهی،عملکرد وضعیت بررسی

 مورد در سال 5 زیر کودک دارای مادران

 و خانگی حوادث از پیشگیرانه رفتارهای

 خانگی حوادث رخداد میزان با آن ارتباط

 درمانی و بهداشتی مراکز به کننده مراجعه

 8931 سال در بوشهر شهر

 ادهاستف با پرستاران عملکرد و آگاهی بررسی آقای عضدی دکتر جهان پور کودکان آسیه مکاری 6

 کودکان ریوی قلبی احیای در ساز شبیه از

 ایه بیمارستان در پالس الگوریتم اساس بر

 بوشهر شهر منتخب

 دکتر میرزائی دکتر پوالدی داخلی جراحی مریم نصوری 1

 دکتر مهدوی

 مراقبت استانداردهای رعایت میزان بررسی

 راه دارای بیماران در هوایی راه از پرستاری

 بیمارستان در بستری مصنوعی هوایی

 بوشهر فارس خلیج شهدای

 

 



 دکتر باقرزاده دکتر واحدپرست داخلی جراحی سحر دانشمند 8

 دکتر محمودپور

 مراقبتی بار و سالمتی سواد رابطه بررسی

 درمانی رژیم از پیروی با رسمی غیر مراقبین

 رشه همودیالیزی بیماران زندگی کیفیت و

 8931 سال در بوشهر

 دکتر باقرزاده دکتر پوالدی داخلی جراحی عفیفه قربانی 3

 دکتر فرهادی

 فشار بر معنوی مراقبت مدل آموزش تاثیر

 توانمندی و معنوی ،سالمت مراقبتی

 بوشهر شهر در خانواده در سالمند از مراقبین

 8931 سال در

 دکتر واحدپرست خانم غریبی داخلی جراحی پروین زندی راد 71

 دکترباقرزاده

 زا پیروی و سالمت سواد بین ارتباط بررسی

 عملکرد شاخص با مراقبتی درمانی رژیم

 هب مبتال زنان در زناشوئی رضایت و جنسی

 در بوشهر شهر عروقی قلبی های بیماری

 8931 سال

 


